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MILIEUBELEIDSVERKLARING 
provincie Antwerpen

V
.U

.: 
D

ir
k 

V
an

d
e

n
b

u
ss

c
h

e
, K

o
n

in
g

in
 E

lis
ab

e
th

le
i 2

2
, 2

0
18

 A
n

tw
e

rp
e

n

De provincie Antwerpen voert als dynamisch bovenlokaal streekbestuur een eigen beleid onder 
meer op het vlak van ruimte, mobiliteit, vrije tijd, leefmilieu, economie, onderwijs en educatie.

Duurzaamheid is een kernwaarde voor onze organisatie. Vanuit onze bevoegdheden 
dragen we met een zo groot mogelijke impact bij aan de realisatie van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). We integreren deze stap voor stap in onze organisatie, 
voor de vijf thema’s: ‘mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap’.  

Het thema ‘planeet’ is sinds 2010 verankerd binnen onze organisatie via het 
milieumanagementsysteem ISO 14001. We verbinden ons ertoe om onderstaande krachtlijnen 
te realiseren in ons intern en extern milieubeleid. 

 
De krachtlijnen voor ons extern milieubeleid worden gevormd 
door de beleidsdoelstellingen 2020-2025, onder meer:

• investeren in een duurzame en gezonde leefomgeving die 
klaar is voor klimaatverandering;

• verhogen van biodiversiteits- en landschapskwaliteit;
• realiseren van ruimte voor water en voeren van een integraal 

waterlopenbeheer;
• verbeteren van het aandeel duurzame vervoerswijzen, 

bijdragen aan een betere verkeersveiligheid en opmaken en 
coördineren van bovenlokale mobiliteitsplannen;

• aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame 
en bovenlokale vrijetijdsbeleving;

• optreden als streekmotor door geïntegreerde 
gebiedsprogramma’s te coördineren; 

• beperken van het toekomstige ruimtebeslag in de provincie;
• inzetten op de (be)leefbaarheid van het platteland door 

samenwerking; 
• inzetten op ruimte, innovatie en draagvlak voor landbouw, 

o.a. via het verduurzamen van de melkveehouderij, 
pluimveehouderij en glastuinbouw;

• stimuleren van een divers en duurzaam woningaanbod;
• uitgroeien tot een duurzame economische topregio.

De krachtlijnen voor ons intern milieubeleid zijn:  

• naleven van de relevante milieuwetgeving en andere 
milieueisen;

• realiseren van een ambitieus klimaatbeleid en integreren van 
klimaatadaptatie in de eigen organisatie;

• bevorderen van biodiversiteit in de eigen domeinen, rond 
gebouwen en langs waterlopen en fietspaden;

• voeren van een duurzaam aankoopbeleid, met aandacht 
voor circulariteit;

• bevorderen van het milieubewust handelen van alle 
medewerkers en contractors.

De provincie Antwerpen verbindt zich ertoe het milieu-
management systeem volgens ISO 14001 continu te 
verbeteren via de vertaling van bovenvermelde krachtlijnen in 
meetbare milieudoelstellingen en beheersmaatregelen en zo 
haar milieuprestaties voortdurend te verbeteren.

Namens de deputatie Antwerpen, 26/3/2020

De provincie Antwerpen draagt bij aan de




